Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2017-02-26 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Oskar Levin, Daniel Andersen och Jill Fransson.

§ 1 Mötets öppnande
Oskar Levin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötets ordförande
Mötet beslutade att välja Oskar Levin till att vara ordförande under mötet.

§ 3 Val av mötets sekreterare
Mötet beslutade att välja Jill Fransson till att föra protokoll under mötet.

§ 4 Val av justerare
Mötet beslutade att välja Daniel Andersen till att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
Vi hade 47 338,94 kr på kontot. Bokföringen inför årsmötet var klart och alla skulder var betalade.
263 medlemmar i föreningen, medlemmar från MälarLAN var inräknade. Det hade inte kommit något
nytt från Sverok.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 46 338,94 kr på kontot. Driftkostnaderna är betalda. Kassören håller på att skriva en
ekonomisk berättelse inför årsmötet. Vi har fortfarande inte gjort upp ekonomin sedan MälarLAN.
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§ 8 Sverok
Sverok informerar om föreningsspelet For the Win! Spelet handlar om vår förening och det vi gör.
Genom att utföra uppdrag och samla poäng åt föreningen stiger föreningen i topplistan som finns i
spelet. Det är ett kul sätt att fördriva tiden på, samtidigt som en får lära sig mycket om
föreningsarbete och den egna föreningen!

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 235 medlemmar i föreningen.

§ 10 Övriga frågor
Det mesta är ordnat inför årsmötet som hålls 4/3, klockan 13:30. Under detta styrelsemöte har vi
även pratat om utformningen av verksamhetsplanen och lite gällande föreningens framtid. Vi har
kommit fram till att föreningen är i behov av fler engagerade medlemmar för att kunna fortsätta
utvecklas. Vi ser gärna att diskussioner kring föreningens verksamhet och framtid tas på kommande
årsmöte eller på andra möten, där medlemmar har möjlighet att ge sina synpunkter.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte 2017-03-26 17:00 på TeamSpeakservern.

§ 12 Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Jill Fransson
Vid protokollet

Daniel Andersen
Justerare
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